Nebahat Güçlü
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili

17 Aralık 2015, Hamburg

Irkçı saldırı kurbanı Ramazan Avcı’nın katledilişinin 30.
yılı
Nebahat Güçlü, Almanya’da şiddet içeren yabancı düşmanlığının giderek
artmasını tehlikeli ve endişe verici bir gelişme olarak değerlendirdi.
26 yaşındaki Ramazan Avcı, 21 Aralık 1985 tarihinde Hamburg’un Wandsbek
semtinde bulunan Landwehr durağında aşırı sağcı Skinhead gençlerin saldırısına
uğradı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Avcı, kaldırıldığı hastanede Noel arefesi
olan 24 Aralık 1985 tarihinde hayatını kaybetti.
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve aynı zamanda Sosyal, Çalışma ve
Uyum Komisyonu Üyesi Nebahat Güçlü, yabancı düşmanlığından kaynaklanan
şiddetin sadece geçmişte kalan bir tehlike olmadığını, günümüzde de ırkçı motifli
saldırıların endişe verici boyutlara tırmandığını söyledi. Güçlü konuyla ilgili şu
açıklamayı yaptı:
„Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin işlediği seri cinayetler ve sağ
gözü kör Alman güvenlik makamlarının bu cinayetlere yaklaşımı bizlere ırkçı
tehlikenin yeterince ciddiye alınmadığını bir kez daha göstermiştir. Son yıllarda
Almanya’da mülteci kamplarına ve camilere yönelik yapılan ırkçı saldırılar da
endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzun en önemli kanıtıdır. Toplumumuzda
ırkçı motifli şiddet potansiyeli oldukça yüksektir ve bu, hepimiz için bir uyarı
olarak algılanmalıdır. Bu tehlikeli gelişmeyle mücade yönünde atılan adımlar ve
uygulamaların yeterli olmadığını ise yaşanan gelişmeler göstermektedir. Bu
yönde gerek siyasi ve gerekse toplumsal alanlarda yeni düzenlemeler ve
uygulamalara acilen ihtiyaç vardır. Çocuklarımızın ırkçı ideolojilerden ve yabancı
düşmanlığından arındırılmış olarak yetiştirilmesi ise en önemli toplumsal
görevlerimizdendir. Hiç kimse dünyaya „ırkçı“ olarak gelmez. Çocuğun ailede,
anaokulunda, okulda aldığı eğitim ve girdiği çevre çocukların ve gençlerin fikir ve
davranışlarının şekillenmesinde en önemli etkenlerdir. Yabancı düşmanlığı ve
ırkçılıkla mücadelede var olan yöntem ve uygulamaların etkili olmadığını
görmekteyiz. Bundan ötürü bu yönde çok acil ve ciddi yeni yöntemler,çözümler
üretilmelidir.“
Ramazan Avcı İnisiyatifi ile Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu’nun (TGH) çağrı
yaptığı, sessiz „Ramazan Avcı’yı Anma“ etkinliğine Nebahat Güçlü de katılacak.
Ramazan Avcı’yı Anma
Tarih: 21 Aralık 2015, Pazartesi
Saat: 18.00

Adres: Ramazan-Avcı-Platz (S-Bahn Landwehr)
Nebahat Güçlü’nün çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgiye şu bağlantıdan
ulaşabilirsiniz:
http://www.nebahat-gueclue.de/tuerkisch/aktueel-2/

Basın ve Halkla İlişkiler:
Nebehat Uzun
Tel.: 040 – 23953350
Mobil: 0162 – 2327038
E-Mail: Uzun@nebahat-gueclue.de

